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SUGRĮŽO BENGALIJOS VYRIAUSYBĖ
DACCA. — Iš Kalkutos j Dacca atvyko naujosios Bengalijos 

valstybės laikinas prezidentas ir jo ministerial. Jų laukia ne
lengvas uždavinys. Vyriausybė neturi kariuomenės, neturi po
licijos, nėra valstybės iždo. Karo veiksmai sugriovė miestus, 
tiltus, uždarė uostus, sustabdė pramonės įmones. Viską teks 
pradėti iš pradžių. Daug jaunų vyrų turi ginklus, kurie naudojami 
keršto veiksmams. Indijos kariuomenė, kuri nenori atvirai kiš
tis į bengalų reikalus, jau pradėjo didesniuose miestuose su

AUSTRIJOS DIPLOMATAS WALDHEIM

rinkti ginklus iš bengalų.

Yra pavojus, kad Bengalijos 
vyriausybė, sudaryta Indijoje, 
gali susikirsti su jaunais, karš
tais bengalų laisvės kovotojais, 
kurių vadai su panieka žiūri į 
savo pabėgusius vadus, kurie 
karą ramiai praleido svetur, da
bar po karo sugrįždami valdyti 
valstybės, žalia Mukti Bahini 
— laisvės kovotojų, įsisteigė 
grupė, pasivadinusi “Mujib Ba
hini” — Mujibo kovotojai, pa
gal Pakistano kalėjime laiko
mo šeiko Mujibar Rahman var
dą. Tie Mujib Bahini save lai
ko teisėtais Bengalijos valdžios 
paveldėtojais, nes jiems grėsė 
pavojus, jie rizikavo gyvybėmis, 
kada bengalų vadai saugiai sė
dėjo Kalkutoje.

Pakistane nuotaika tamsi, čia 
vyksta demonstracijos, reika
laujančios nubausti kariuome
nės vadus ir valdžią už panie
kinantį pralaimėjimą Indijai. 
Visur matosi “keršto Indijai” 
reikalaują plakatai;-Kraštutinės 
grupės reikalauja pakarti “išda
vikus”. _ J |-V-

Paeioje Bengalijoje žuvusių 
skaičius galįs siekti tarp 500,000 
iki pusantro milijono. Tiek pa
kistaniečiai išžudė bengalų. Kiek 
dabar bengalai išžudys pakista
niečių valdžios bendradarbių, 
biharų genties žmonių ir “raza- 
karu” niekas nežino. . > •

Pakistane naujas prezidentas 
Bhutto paskelbė amnesiją peli
tiniams kaliniams ir paskyrė ke
lis valdžios ministerius. Paste
bimas Pakistano palinkimas į 
kaire. V

Dar vienas smūgis 
Illinois demokratam

ČIKAGA. — Demokratų par
tiją ištiko dar vienas nemalonu
mas. Illinois demokratai kandi
datu į prokuroro vietą buvo iš
statę dabartinį prokurorą Han- 
rahaną. Kilus protesto balsams, 
ypač negrų demokratų tarpe, 
partijos vadai paskutiniu mo
mentu nutarė kandidatą pakeis
ti ir išstatyti teisėją Bergą’. Pa
keitimas buvo nutartas paskuti
nę dieną prieš peticijos su žmo
nių parašais įteikimo datą. Te
ko skubiai surinkti apie 6,000 
parašų. Tas ir buvo padaryta.

Trečiadienį, Daily News ben
dradarbis Mike Royko, didelis 
mero Daley ir jo vadovaujamos 
demokratų partijos kritikas, su
rado vieną Cook apskrities tar
nautoją, kuris pasigyrė, kad jis 
vienas pasirašęs ant peticijos 
lapo penkis kart. Laikraštis ap
lankė 25 asmenis, kurių para
šai ir adresai buvo peticijoj, ir 
rado, kad iš 25 net 16 visiškai 
nepasirašė ant peticijos, du vi
sai negyveno duotuose adresuo
se, nes ten nėra tokių namų, 
keturi buvo išsikėlę į kitas vie
tas. Visa Čikagos spauda ėmė 
šaukti “Apgavystė!”. Svarbiau
sia, kad tokia apgavystė įvyksta 
renkant žmogų į teisingumo sau
gotojo — prokuroro vietą.

Kitas įdomus momentas yra 
tas, kad dabartinis prokuroras 
Hanrahan, kuris yra labai na-

IŠ VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — Moderniame 
12 aukštų pastate sprogo dujos. 
Sprogimas gerokai apgriovė pir
mus šešis aukštus, šeši žmonės 
žuvo, 107 buvo sužeisti, iš jų 45 
sunkiai. Kai kurie kūnai per 
langus buvo lyg šaute iššauti 
ir nukrito už kelių šimtų metru.

NEW YORKAS. — Nusipir
kęs už 3 dol. New Yorko valsti
jos loterijos bilietą, Adam Braj- 
szewski ir jo sūnus William lai
mėjo vieną milijoną dolerių.

NEW YORKAS. — Chrysle- 
rio automobilių bendrovė nupir
ko 20% akcijų Fabricas Auto 
Mex įmonėje ir tapo jos valdy
toja, nes anksčiau turėjo 46% 
tos bendrovės akcijų. Ta Mek
sikos bendrovė gamino Plymouth 
ir Dodge automobilius, kurie bū
davo parduodami Meksikoje ir 
eksportuoj ami į Amerika.

NEW YORKAS. — Buvęs 
New Yorko legislatures senato
rius, dabar paskirtas^Aukščiau- 
siojo New Yorko teismo teisė
ju Seymour Thaler buvo apkal
tintas priėmęs 800,000 dol. vog
tų Amerikos iždo pinigų. Teisė
jas gavęs iš gaujos 93,000 dol.

CLAYTON.. — Wisconsine 
moteris pasiskundė policijai, bet 
už savaitės savo skundą atsiėmė. 
Jai nuo virvės kieme buvo din
gę du apsiaustai. Už kelių die
nų jie vėl atsirado kieme su laiš
ku: “Labai gaila, bet apsiaus
tai man netiko”.

Norvegai neduoda 
žūklės teisių

OSLO. — Norvegija, kuri kar
tu su Britanija, Airija ir Dani
ja nori įstoti į Europos Bendrą
ją Rinką, nepatenkinta, kad 
Britanija taip lengvai nusileido 
rinkos valstybėms žūklės prie 
jos krantų klausime. Norvegi
ja nesutinka, kad kitos valsty
bės, nors ir draugiškos rinkos 
narės, žuvautų prie jos krantų, 
jos žuvinguose fiorduose. Rin
kos valstybės žuvis gaudo lais
vai kiekvienos rinkos narės pa
kraščiuose. Britanija sutiko už 
10 metų tą pačią privilegiją duo
ti visoms rinkos valstybėms.

Norvegija galvoja, kad dėl to 
ginčo ji įeis į rinką daug vė
liau už Britaniją, Daniją ar Ai
riją, tačiau įeiti, vis vien, tiki
si. Norvegijos vyriausybė to
kios griežtos linijos laikosi to
dėl, kad jos parlamente labai 
daug opozicijos ir net valdan
čios partijos atstovų pasisako 
prieš rinkos žuvininkystės tai
sykles. Norvegijai jos pagauna
ma žuvis yra daug svarbesnė, 
negu kitoms rinkos valstybėms.

patenkintas, kad partija jo dau
giau nebestato į tą vietą, dabar 
turi teisę ir net pareigą praves
ti šios peticijos tyrinėjimus, čia 
jis gali vienu smūgiu atkeršyti 
savo partijos vadams ir jo vieton 
patekti panorėjusiam teisėjui 
Bergui.

PAVOJUS BENGALIJOS BIHARAMS
KHULNA. — Rytiniame Pakistane Indijos kareiviai bando 

apsaugoti buvusios Pakistano valdžios kolaborantus, jos tarnau
tojus. Bengalai, išlaisvinti nuo pakistaniečių-’priespaudos, bando 
keršyti savo priešui. Indijos žinioje esą kareiviai nuo to keršto 
yra apsaugoti, tačiau pusiau karinės organizacijos “razakarai” 
yra bengalų žudomi.

Rytų Pakistane, ar dabartį- j — ■ - —
nėję Bengalijoje ginkluoti bū- DuoLIatt

riai ieško savo buvusių prispau
dėjų ir juos žudo. Reguliarūs 
kareiviai, globojami Ženevos 
konvencijos nustatytose ribose, 
išvengia bengalų keršto, tačiau 
civiliai šimtais' žūva.

Daugiausia nukenčia nuo ben
galų keršto biharai, kurių Ben
galijoj yį*a apie 200,000. Bi
liardai yra iš Indijos nuo anks
tyvesnių persekiojimų atbėgę 
Indijos musulmonai. Jie etni
niai skiriasi nuo bengalų tautos. 
Biharų provincija Indijoje yra 
ir dabar. Biharai skiriasi nuo 
bengalų savo išvaizda ir kul
tūra. Jie daugiausia ir įsirašė 
į “razakarų” — pusiau karinę 
organizaciją, kuri bengalams 
daug prasikalto. Biharai buvo 
nukentėję nuo hindų tikėjimo 
žmonių Indijoje, todėl jie mie
lai rąmė Pakistano šventąjį ka
rą prieš Indiją. Pakistano val
džia biharus laikė patikimais sa
vo žvalgybos, policijos ar ka
riuomenės nariais. Dabar jiems 
atėjo sunkios dienos.

Indokinijoje
SAIGONAS. — Karo veiks

mai Indokinijoje, ypatingai, La
ose paskutinėmis dienomis pa
gyvėjo. šiaurės vietnamiečiai 
Laose pradėjo naują ofenzyvą 
ir laimėjo kelis mūšius.

Kambodijoje vyriausybės ka
riuomenė išvadavo komunistų 
apsuptą įgulą Prakhame, kur 10 
dienų kambodiečiai gynėsi nuo 
daug stipresnio priešo.

Hanojus kaltina Amerikos vy
riausybę, kad ji vėl pradėjusi 
oro puolimus šiaurės Vietname. 
Komunistai tvirtina, kad keturi 
Amerikos lėktuvai buvo numuš
ti ne virš Laoso, bet virš šiau
rės Vietnamo, jiems puolant tirš
tai apgyventas vietoves.

Amerikiečių karinė vadovy
bė pripažino, kad vienas lėktu
vas nukrito pašautas netoli Ha
nojaus. Tas lėktuvas vijosi ko
munistų Migą, kuris buvo už
puolęs amerikiečių lėktuvus La- 
oso padangėse. Oro kovose ame
rikiečių lėktuvai atsidūrė virš 
šiaurės Vietnamo, kur jie buvo 
numušti raketų ar kitų Mišrų.

Netoli Kalkutos, Indijoje, moterys dirba savo ūkio laukuose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

0 Pietų Vietnamo valdžia pa* 
skelbė, kad Kalėdų proga iš ka
lėjimų bus paleisti 689 politiniai 
kaliniai.

0 Bulgarijoje, Sofijos aero
drome, bekildamas nukrito ke
leivinis lėktuvas, žuvo 28 asme
nys.

Tokijo miesto meras, su
grįžęs iš vizito Kinijoje, pasa
koja, kad jo nuomone, Kinija 
rengiasi karui prieš Sovietų Są
jungą. Jam' buvo pasakyta, kad 
požeminėse slėptuvėse vien Pe
kine galima bus sutalpinti 7 mi
lijonus žmonių.

a Kanadoje buvo suimti pen
ki asmenys, kurie neseniai iš 
Windsor© banko pagrobė virš 
milijono dol. pinigų. Policija dar 
nerado iš tos sumos 950.000 dol.

■0. Čikagos notarė Dorothy 
Rockaitis patvirtino demokratų 
partijos peticiją nominuojant 
teisėją Bergą Į Illinois prokuroro 
vietą. Kyla Įtarimų, kad ne visi 
parašai buvo teisėti. Tas gali 
atnešti poniai Rockaitis nema
lonumų.

Hanojus per komitetą Pa
ryžiuje išleido 1001 laišką, para
šytą Amerikos belaisvių šiau
rės Vietname. Valstybės depar
tamentas kaltina Hanojų, kad 
jis naudoja belaisvių laiškus pro
pagandai, nes iki šiol šiais me
tais išleista tik apie 500 belais-

— Deši-WASHINGTONAS. 
niųjų - konsAwatoriu- -atstovas 
sen. James Buckley iš New Yor
ko paskelbė, kad jis sausio mė
nesį važiuos į Taivaną, Filipi
nus, Tailandiją, P. Vietnamą, 
Kambodiją, Japoniją , ii’ P. Ko
rėją. Svarbiausias jo kelionės 
tikslas bus Taivanas, kur jis 
sausio 23 d. pasakys kalbą Lais
vės Dienos mitinge, kur daly- • 
vans apie 50,000 žmonių. -

Sen. Buckley, sako, kad jo ke
lionės tikslas bus patirti, kas, 
iš tiesų, dedasi Azijoje. Jis yra 
ne kartą kritikavęs prezidento 
Nixono politiką Azijoje, kur pre
zidentas norįs palikti svarbiau
sia vaidmenį' komunistinei Ki
nijai.

. NEW DELHI. — Pakistano- 
Indijos karo veiksmuose buvo 
lengvai sužeistas šalpos organi
zacijos Care atstovas Rytų Pa
kistane Henry Selz iš Čikagos.
Jį peršovė Pakistano kareivis, viii laiškų.

susirinkę prie savo kurinio — naujoDešimties valstybių inžinierių
Intelsat IV, kuris bus iškeltas i erdves virš Atlanto vandenyno. Sate
litas skirtas telefono ir televizijos ryšiams tarp Europos ir Amerikos. 
Vienu metu satelitas perduos 12 spalvotos televizijos transliacijų ir 
6,000 telefone pa»lkalbė|lm\>. Kitas panašus satelitas jau veikla nuo

KRUNĖTAS NAUJU JT SEKRETORIUM
NEW YORKAS. — Kurt Waldheim, Austrijos diplomatas, 

buvo išrinktas nauju Jungtinių Tautų sekretoriumi vieton pasi
traukiančio burmiečio U Thanto. Sekretoriaus kadencija yra 5 
metai. Jo alga — 62,500 dol. metams. Waldheimas bus jau ket
virtas JT sekretorius, po norvego Trygve Lie, švedo Dag Ham- 
marskjold ir burmiečio U Thanto. Saugumo Taryboje Kinija 
pradžioje balsavo prieš Waldheima, tačiau paskutiniame balsa
vime Kinija susilaikė ir jis gavo 11 balsų už, vieną — prieš ir 
tris susilaikiusius. Kiti kandidatai — Argentinos Carlos Ortiz 
de Rozas gavo 12 balsų, tačiau prieš jį balsavo Sovietų Sąjunga 
su veto teise, kaip ir Kinija. Sovietai vetavo ir Max Jakobsono 
kandidatūrą, kuris gavo 9 balsus.

į Amerika, kaip kalbama, tikė
josi kad sekretoriumi taps Ja
kobsonas iš Suomijos. Sovietai 
nuo pat pradžių rėmė austoj 
Waldheima.

Austrijos vyriausybė paskel
bė savo pasitenkinimą dėl aus
tro išrinkimo į tokią svarbią, įta
kingą vietą. Nors Waldheimas 
kandidatavo į Austrijos prezi
dento vietą ir pralaimėjo social
demokratams, šie jį paskyrė 
Austrijos atstovu į Jungtines 
Tautas. Jis yra buvęs Austrijos 
užsienio reikalų ministeriu, ank
sčiau — ambasadorium Pary
žiuje, Ottawoje. Jis buvo pir
mos Austrijos delegacijos Jung
tinėse Tautose vadu.

Kurt Waldheim yra labai di
plomatiškas, 6 pėdų, trijų co- 
žmogus. Jo tėvai buvo pasiturį 
valdininkai. Jis yra vedęs, tu
ri ^dukterį Liselotte, 26 m. sūnų 
Gerhardą, 23 m. ir dukterį Chri
sta, 12 m. Dieną prieš jo išrin
kimą sekretorium Waldheimas 
šventė 53 metų sukaktį. “Išrin
kimas sekretoriumi yra sunki 
dovana, bet aš pabandysiu ją 
nešti, pareiškė austrų diploma
tas.

Maskvoj palaidojo 
poetą Tvardovski 
MASKVA. — čia iškilmingai 

buvo palaidotas žymus sovietii 
rašytojas, buvęs “Novy Mir” re
daktorius, poetas Aleksander 
Tvardovsky, 1936 metais gavęs 
Stalino premiją už savo poemą 
apie “Mūravijos žemę”, o pra
ėjusį mėnesį buvo apdovanotas 
Lenino premija už poezijos kū
rybą. Tvardovskis buvo 61 me
tų amžiaus. Jo laidotuvėse da
lyvavo apie 350 žmonių. Jis pa
laidotas Novodevichyje kapinė
se, apie 30 metini nuo buvusio 
premjero Chruščiovo kapo.

Įdomu, kad laidotuvėse daly
vavo ne tik oficialūs režinfb ra
šytojų atstovai, bet ir maištinin
kai? Jų' tarpe ’garsiausias — 
Aleksandras Solženicinas, Nobe
lio premijos laureatas, artimiau
sias mirusio Tvardovskio drau
gas. Tvardovskis įtikinęs bu
vusį premjerą Chruščiovą, kad 
tas leistų jam spausdinti “Novy 
Mir” žurnale pirmą pagarsėjusią 
Solženicino knygą “Viena diena 
Ivano Denisovičiaus gyvenime”. 
Prieš tą knygą ir prieš patį 
Tvardovski tada buvo sukilę sta- 
linistai, ideologiniai konserva
toriai.

Laidotuvėse be Solženicino da
lyvavo poetas Voznesenskis, ra
šytojas Nekrasovas ir biologas 
Medvedevas, kuris su savo bro
liu vakaruose išleido knygą apie 
pergyvenimus sovietų beprotna
miuose, kur laikomi režimo kri
tikai.

Oficiali rašytojų organizacija 
— unija atsiuntė savo sekretorių 
Sergejų Michailkovą, kuris prisi
dėjo prie Solženicino išmetimo 
iš rašytojų unijos. Ats; Akini
me su Tvardovski.’. 2?5"'ojų 
Klube jauna moteris, kurios pa
vardės vakarų korespondentai 
nesužinojo, pertraukė atsisveiki
nimo kalbas, šaukdama: “Kodėl 
jūs neatsimenate, kad velionis 
buvo mūsų sąžinė, kad jis buvo 
išmestas iš darbo, kad jo pa
skutinė poema nebuvo visai So
vietų Sąjungoje išspausdinta, 
kad jo burna buvo uždaryta dar 
jam gyvam esant?”

Tvardovskis buvo parašęs po
emą apie žemės ūkio kolektyvi
zaciją, apie savo tėvą, kuris bu
vo nužudytas atimant iš ‘kulo- 
kų” žemes, nes jis priešinosi že
mių suvalstybinimui.

Atentate žuvo
Kambodijos princas

PHNOMPENHAS. — Kam
bodžoje teroristas nužudė, mes
damas granata, karališkosios 
Kambodijos šeimos narį princą 
Sisowath Rattasa. kuris buvo 
nuversto Kambodijos vaMovo. 
princo Sihinouko dėdė, šiam*

LONDONAS. — Du Pakista
no diplomatai, dirbą ambasado
je Londone, paskelbė, kad jie 
nutraukia ryšius su Pakistanu ir 
pasiūlo savo patarnavimus'hau- 
jai Bengalijos valstybei. Briuse
lyje Pakistano atstovybės sekre
torius irgi perėjo į Bengalijos 
pusę. Paryžiuje tą pat padarė 
Pakistano prekybos sekretorius.

Indonezijoje buvusi Pakista
no ambasada irgi gerokai suma
žėjo, nes 53 diplomatai nutrau
kė ryšius su Pakistanu ir pa
reiškė ištikimybę naujai Ben
galijos vyriausybei.

Varšuvoje iš Pakistano am
basados pasitraukė pats amba
sadorius Bashirul Alam ir pa
skelbė savo lojalumą Bengali
jos valstybei. Prieš tai padary
damas. ambasadorius išsiėmė iš 
Varšuvos banko visus Pakista
no pinigus, apie IJ'00 dol. Jis 
pasiėmė taip pat ir oficialų Pa
kistano ambasados Lenkijoje au
tomobili Mercedes-Benz. Sa
vo rezidencijoje ambasadorius 
Alam pareiškė spaudai, kad jis 
bandys gauti Lenkijos vyriau
sybės pripažinimą naujai Ben
galijos valstybei.

atentate žuvo ir vienas praeivis, 
o kitas buvo sužeistas. Nusikal
tėlis pabėgo užšokęs ant moto- 
C’klo.

IVincas Rattasa kelis kart 
prašė valdžios išleisti ji išva
žiuoti. tačiau jis negaudavo vi
zos. Sibanouko valdžios laikais 
jis buvo labai įtakingas biznio 
ir pramonės sferose. •



DETROITO NAUJIENOS
Viiko ►eūno b*Uus
Detroito Vtiko seimas ir jam 

pagerbti balius gruodžio mėn. 
4 ir 5 dienomis Lietuvių namuo
se praėjo kultūringai ir su paki
lia nuotaika. Seimo posėdžius 
ir jo eigą čia nesiimsiu apraši
nėti, nes tai padarė spaudos at
stovai. Norėčiau paminėti tik 
tai, kas dar nebuvo paminėta. 
Kiek žinoma, baliaus rengėjai 
dėjo visas pastangas, kad balius 
pavyktų. Kaip paprastai pas lie
tuvius. visada kiek pavėluoja
ma. Tai ir šis balius prasidėjo 
su 15 mirt, pavėlavimu. Į ba
lių atsilankė 180 kviestinių sve
čių. Pridėjus 70 choristų, Lie
tuvių namų abi sujungtos salės 
buvo apypilnės.

Baliaus komisijos pirm. A. 
Bukauskas savo trumpu žodžiu 
pradėjo balių, pristatydamas 
svečiams baliaus vadovę, panelę 
Rytą Garliauskaitę. Meninei 
daliai (ją atliko Detroito jau
nimo choras su instrumentalis

tais) vadovavo muzikas St. Sli- i 
žys. Deklamavo Taura Zaran-į 
kaitė. Choras padainavo šešias 
liaudies daineles žavėtinai. Pu-■ 
blikai labai patiko. Ilgai plojo,; 
kad dainas pakartotų.

Mano supratimų, šiuo kartu 
muziko St. Sližio vadovaujamas 
Jaunimo choras pasirodė nepa
prastai gerai. Detroitiečiaj ga-. 
Ii džiaugtis ir didžiuotis tokį 
chorą turėdami. .

Padėkos žodį choro vadovui 
ir choristams tarė Vliko pirm. 
Dr. K- Valiūnas. Po programos 
vyko vaišės. Baliaus metu svei
kino Vliko seimą L. B. atst. J. 
Urbonas, Organizacijų Centro 
pirm. adv. R. Bukauskas, Balto 
atstovė R. Ražauskienė, šaulių 
Sąjungos pirm. V. Tamošiūnas, 
Tautos Fondo įgaliotinis V. Pau
ža ir Lietuvos Fondo atstovas 
V. Kutkus. Raštu sveikino adv. 
Mary Beck, Ukrainiečių Tauti
nis Komitetas, broliai latviai ir 
estai, Balius užsibaigė geroje

JAV kongreso narė iš Brooklyn© Shirley Chrisholm pasiskelbė kan
didate į JAV prezidento vietą. Ji nori gauti demokratu partijos no

minaciją ir žada dalyvauti visuose pirminiuose rinkimuose.

ba prieblandoje būti, nėra 
akims sveiką. Daug žmonių su
gadina savo akis dėl blogos 
šviesos. Tačiau dirbtinė šviesa 
neturi būti perdaug stipri, ku
ri spindi, nes akys nuo jos greit 
pavargsti, net ašaroja. Geriau
siu šviesa, kuri neduoda še
šėliai — fluorescent vamzdeliai 
ir pan. M. š.

Areštai lėktuvuose
Paskutiniais metais padau

gėjo lėktuvų pagrobimai gra
sinant ginklais. Kad tos blogy
bės išvengti, keliautojai turi 
pereiti saugumo patikrinimus. 
Tikrinant keleivius praeitais 
metais buvo areštuota 1,500 as
menų dėl kitų priežasčių. Vie
ni buvo areštuoti dėl turėjimo 
nelegalių vaistų, kiti už bandy
mą įeiti Į lėktuvą su ginklu ar
ba peiliu. Daug buvo suimta 
tokių, kurie bandė pabėgti nuo 
teismo arba be paso skristi Į 
kitas šalis. M. š.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linkiu visiems savo draugams ir 

pažįstamiems

919 West 35th STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga 
sveikinu visus gimines, draugus ir 

pažįstamus, taip pat visus Naujienų 
skaitytojus

ANNA NORVAINIS 
7055 South California Ave.

Chicago, Ill. 60629

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Liepanį!LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMIS 
rirmadiemals ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL
Yį -........4UM1ĮIL—LII I- !■■■ Finn-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------m---------------------------------------------

nuotaikoje.
Ruošiant balių daugiausia 

pasidarbavo Elzbieta Paurazie- 
hė, Rožė Ražauslienė, Feliksas 
Blauzdys, Juozas Murinas, Sta
sys Račiukaitis, Saulius šimo- 
liūnas, Bernardas Brizgys, Vin
cas Misiulis ir Antanas Bukaus
kas.

ba ruošia Mercy kolegijos salė
je, o Lietuvių Namų Draugija 
kartu su Dariaus-Girėno klubu 
savuose namuose. Vietas dar ga
lima rezervuoti L. Bendruome
nės vadovybėj — teL 353-8507, 
Lietuvių namų ir Dariaus-Girė
no sutikime klube. Tel. 825-9776.

A. Miežis

Linkim Linksmiausių Kalėdų švenčių ir 
Laimingų Naujų 1972 Metų visiems 

lietuviams.

CHICAGOS LIETUVIU SUVALKIEČIU DRAUGIJA
VALDYBA IR NARIAI

IIIIIIMIIIMIIIIMIIHIIIIIIIIIIMIliCHICAGOS LIETUVIU NAŠLIŲ, NASIJUKIŲ IR PAVIENIU DRAUGIŠKAS KLUBAS

DLO Centro valdybos posėdis
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centro Valdybos posėdis įvy
ko gruodžio mėn. 18 dieną. Po
sėdžio metu buvo apsvarstyta 
Vasario 16-sios minėjimo paruo
šiamieji darbai. Valdyba pasi
skirstė darbais. Minėjimas įvyks 
vasario mėn. 13 d. 3 vai. p. p., 
toje pačioje vietoje kaip ir per
nai, būtent, Mercy College Mc- 
Auly auditorijoje, 8200 W. Outer 
Dr., netoli Sautfield greitkelio. 
Meninę dalį atliks Jaunimo cho
ras, vadovaujamas muziko St. 
Sližio ir Tautinių šokių grupė 
“Šilainė”, vadovaujama G. Go
bi enės.
SLA 200 kuopos susirinkimas

SLA 200 kuopos priešmetinis 
susirinkimas Įvyko gruodžio 
mėn. 12 d. Buvo atliktos SLA 
Pildomosios Tarybos nominaci
jos ir kiti su kuopa susiję rei
kalai. Perrinkta nauja 1972 me
tams valdyba, i kurią Įeina: 
pirm. A. Bukauskas, prot. sekr. 
S. šimoliūnas, fin. sekret. R. S. 
Bukauskas, iždininkė M. Grinie
nė, iždo glob. A. Vaitkūnienė 
ir J. Kairis.

SLA Pildomosios Tarybos no
minacijos pasekmės tokios: pre
zidentas P. Dargis, vicepirm. A. 
čeplikas, sekret. A. Budreckis, 
iždininkė E. Mikužiutė, iždo glo
bėjais nominuoti A. Bukauskas,, 
N. Bajoras. Daktaras Kvotėjas 
Dr. St. Biežis. Jie visi gavo po 
10 balsų. Į DLOC centrą pa
skirti atst. Dr. S. Šimoliūnas, 
adv. R. Bukauskas ir A. Bukaus
kas.

Buvo apsvarstyta ateinančių 
metų kuopos kultūrinė veikla. 
Nutarta 1972 m. gegužės mėn. 
28 d. suruošti pavasararinį iš
važiavimą į Onos ir Česio ša- 
deikų gražiąją sodybą, 28975 
Wellington Dr., Farmington, 
Mich., o rudenį surengti paren
gimą. Vasario 16-sios minėji
mo proga tėvynės laisvinimo rei
kalams paskirta auka 10 dole
rių. Taip pat buvo paliestas ak
tualiausias klausimas — tai 
naujų narių prirašymo klausi
mas.

Užsibaigus susirinkimui visi 
nariai ir svečiai buvo pavaišinti 
pyragaičiais ir kavute.

Kalėdų eglutė

Detroito šauliai neužmiršta 
ir lietuviškos knygos

Rock muzika užmušė 
šimtus vištų

Romoje buvo suruoštas di
delis Rock muzikos festivalis, 
kur grojo 14 benų. Muzika su
krėtė Romos priemiesčių apy
linkes ir baisiai išgąsdino tūks
tančius vištų, kurios išbaidytos 
susigrūdo viena ant kitos 
maigy damos 
viščiukų.

Nuostoliai 
niekas vištų
lygino nuostolių.

Žinovai teigia, kad nuo pana
šios muzikos žmones apkursta. 
Jeigu miestuose nebus mažina
mas triukšmas, tai po 25 metų 
visi žmonės neteks girdėjimo.

M. š.

šimtus vištų
SU-
bei

bet

LINKI LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 1972 
METŲ NAUJIENOMS, VISIEMS NARIAMS

IR DRAUGAMS

NEBER1EZA — Pirmininkė 
SADAUSKAS — Vicepirmininkė 
URBELIS — Nutarimų raštininkė 
tX)NI)UX - Finansų rast 

KASPARAS KRIšCICNAS — Kontrolės rašt 
JONAS JONIKAS Iždininkas 
JUSTINAS ŽEMAITI^ — Maršalka 
A. JUSAS — Korespondentas

MARY 
JULIA 
MARY

Detroito Apylinkės Lituanis
tinės mokyklos Kalėdų eglutė 
suruošta gruodžio 19 d. Lietu
vių namuose. Meninę programą 
atliko mokinukai. Vaizdelį pa
ruošė mok. P. Zaranka “Do
vana Kūdikėliui”. Kalėdų Se
nelis vaikučius apdovanojo do
vanėlėmis.

Naujųjų Metų sutikimas
Naujųjų Metų sutikimas De

troite įvyks dviejose vietose: 
Lietuvių Bendruomenės Valdv-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylįnkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20X00

LŠST Detroito St. Butkaus 
šaulių kp. Spaudos ir kultūros 
sekcija (jos pirm. J. Švoba) ren
gia dviejų gerų knygų: Marijos 
Sims-čarneckytės “Ant kryžke
lių senų” ir Anat. Kairio “Ištiki
moji žolė” pristatymą.

Ši kultūrinė puota Įvyks 1972 
m. sausio 9 d., sekmadienį, (pra
džia 12:30 vai.) Lietuvių Na
muose 3009 Tillman g. M. Sims 
poeziją pristatys ir apie ją kal
bės savo apžvalginėje paskai
toje raš. Vyt. Alantas; antrąją, 
Anat. Kairio romaną “Ištikimo* 
ji žolė”, Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio premija atžymėta, ap
žvelgs p. L. Gražulienė. Į klau
sytojų paklausimus (jeigu jų 
būtų) mielai atsakys abiejų 
knygų apžvalgininkai — Vyt. 
Alantas ir L. Gražulienė.

Į programos atlikimą ir jos 
■paruošimą Įdedama daug širdies 
ir rūpesčio, kad tomis dramati
nėmis ir meniškomis naujovė
mis sudominus klausytojus, pa
tenkinus juos, ir palikus jiems 
gilaus Įspūdžio.

Jau dabar galima pranešti, kad 
sol. Danutė Petronienė solo pa
dainuos (muz. St. Sližio “Tėviš
kė šaukia” ir muz. Budriūno 
“Spindulėlis vakarų”) keletą ■ 
M. Sims poezijos kūrinių, kurie 
dabar gana plačiai dainuojami. 
D. Petronienei akompanuos muz. 
St. Sližys.

Iš pristatomų ir aptariamų 
abiejų apžvalginių, knygų de
klamuos ir prozinės kūrybos 
fragmentus skaitys: Giedrė Si- 
rutytė, Regina Juškaitė, Vyt. 
Ogilvis, K. Gricius ir kt. akto

buvę dideli, 
savininkams neat- Frank Zoeas. President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4644 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SOK

PHONE: 254-447$

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings
• Certificate 

(Minimum. $5.000)

NAUJŲJŲ METŲ 

visiems mano draugams ir pažįstamiems

riai.
Tars žodį ir abu autoriai. Už

baigai bus suruošta prie stalų 
kavutė ir numatomos diskusi
jos — laisvo pasikalbėjimo rė
muose.

Spaudos-kultūros sekcijos val
dyba maloniai kviečia visą De
troito visuomenę gausiai atsi
lankyti ir pagerbti abu autorius. 
Salėje bus parduodamos abi ap
žvalginės knygos. Pirkę tknyV 
gas, galės gauti autorių para
šus. Sp. Kult. Sekc.

Šviesa reikalinga 
žmogaus sveikatai

Medicinos žurnale 1971 me
tų spalio mėn. laidoje prof. J. 
Edmund Bradley rašo kaip 
šviesa veikia ir kokius efektus 
teikia vaikų bei suaugusių 
žmonių sveikatai, šviesa, ypa
tingai saulės šviesa, vaidina 
labai’ svarbų vaidmenį pa
laikymui geros sveikatos. Svar
bu yra dirbti geroje šviesoje. 
Prie blogos šviesos skaityti ar-

DARWIN P. KAL

CHARLES P. KAL

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname visus klientus, pažįstamus, vei
kėjus ir visus lietuvius, linkėdami visiems geresnių ir linksmesnių 

Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų Metų!

linksma sveikinti savo tautiečius lietuvius su Kalėdų šventėmis -ir Naujaisiais Metais. 

Praeitais metais lietuviai yra nukentėję finansiniai, bet jų drąsa, nusistatymas ir vii- 

lys dar labiau sustiprėjo, todėl ateinančiais metais, mes tikime, kad lietuviai-atsieks 

daugiau laimėjimų, jei lik būsime vieningi. _ • -

Adv. CHARLES P. KAL ir Adv. DARWIN P. KAL
..............      -—' .... r . .u . — - ——— 
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Ilgoji lietuviu byla dėl savos bažnyčios

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

KUR SENŲJŲ LIETUVIŲ GYVENTA
XVI 

(Tęsinys)

SRranįono lietuviai drąsiai iš
kėlė, teisme bylą savo diecezijos 

. vyskupui dėl to, kad tuomet te- 
. begaliojo Pensilvanijos valsty
bės 1855 metų Įstatymas, tvar
kąs korporacijų ir religinių or
ganizacijų nuosavybes, pagal 
kurį tų nuosavybių valdymas 
buvo pavestas patikėtiniams 
(trustistams. Tik vėliau, 1935 
metais Shenandoah (šenadorio) 
klebbno kun. Karaliaus pastan
gomis, kardinolui Dugherty tar
pininkaujant, Pensilvanijos le
gislature tą įstatymą pakeitė 
taip, kad išėjo “cuius religio, 
ėjus regio” (kieno tikyba, to ir 
valdžia).;.

Prieš tą senojo įstatymo pa
keitimą vyskupai, tegalėjo pa
rapijų turtą pasisavinti tik tuo- 
.met, -jei kas — parapija, para
pijos komitetas ar klebono pri- 

, kalbėti asmenys, kaip tatai at
sitiko-su šv. Juozapo bažnyčia, 
jiems tą turtą užrašydavo. Dėl
to tokie vaidai parapijonų su sa
vo klebonais, kuriuos vyskupai 
kaip -savo pavaldinius verste 
versdavo- vienokiu ar kitokiu, 
ar bet kokiu kad ir nelegaliu 
būdu pasistengti, kad jų para
pijos nuosavybės būtų jiems už
rašytos. Be tokio raštiško ak
to (deed) vyskupas iki 1935 me
tų negalėjo legaliai Į parapijos 
turtą kabintis. Vyskupas O’Hare 
dėlto' legaliai kabinosi, kadangi

jam kun. Kaupas parapijos nuo
savybę paslapčiomis buvo iš
rašęs.

. Baigus ar tebebaigiant bažny
čią statyti, kaip vėliau paaiškė
jo, klebonas Kaupas, susitaręs 
su dviem parapijos pareigūnais, 
visą parapijos turtą užrašė vys
kupui. žmonėms sužinojus apie 
tą apgaulę, nes ne tie asmenys 
pasirašė perleidimo aktą, kurių 
vardu tas parapijos turtas bu
vo Įsigytas, kilo didelis nerimas 
ir triukšmas. Kun. Kaupas su
šaukęs parapijonų susirinkimą 
bandė įtikinti, kad “reikia” baž
nyčią ir kitą parapijos turtą už
rašyti vyskupui, bet neįtikino ir 
reikalas atsidūrė vietiniame teis
me, kurs bylą išsprendė vysku
po naudai. Lietuviai pasiprieši
no ir savo parapijos susirinki
me Įgaliojo atitinkamus asme
nis — parapijos narius bažny
čios nuosavybę iš vyskupo atim
ti ir nutarė kreiptis Į aukštesnį 
teismą.

Ekskomunikavo už nenorą V 
atiduoti savo turtą fe

Išgirdęs apie tą nutarimą vys
kupas Įsakė kun. Kaupui pa
skelbti bažnyčioje, kad visi pa
rapijonys, kurie priešinsis vys
kupo valiai, bus ekskomunikuo
ti. Kadangi parapijonys baugi
nimo nepabūgo ir bylos nenu
traukė, tai kun. Kaupas nusta-' savybes.

tytą dieną per pamaldas, vykdy
damas «avo viršininko vyskupo 
įsakymą, šv. Juozapo parapiją 
ekskomunikavo, uždrausdamas 
“iškeiktiesiems” lankyti bažny
čią, laidotis parapijos kapinėse 
ir gauti bet kokį bažnytini pa
tarnavimą, o kad “bedieviai” Į 
bažnyčią neįeitų, pačią bažnyčią 
užrakino.

Tokiai padėčiai esant, para- 
pijonys paprašė teismo užtari
mo ir pagalbos prieš kunigo sau
valiavimą. Teismas Įsakė kun. 
Kaupui jo ir vyskupo ekskomu
nikuotiesiems tos bausmės dar 
netaikinti, kol teismas galutinai 
nuspręs, kurioje pusėje yra tie
sa. Taip nuo 1906 iki 1908 Įvy
ko keli teismai žemesnėse ir 
aukštesnėse instancijose, pir- 
mosę laimint vyskupui, antro
se parapijonims ir vėl vyskupui 
keliant iš naujo bylą žemesnia 
me teisme ir vėl laimint.

Tuomet parapijonys apskun
dė vyskupų Į valstybės aukštes
nįjį teismą.

Interdiktes’

Susipažinęs su visais doku
mentais šis teismas 1908 m. ge
gužės 29 dienos sprendimu nu
statė, kad vyskupas neturi jo
kių teisių į parapijos nuosavy
bes, kadangi parapijonys visą 
tą turtą įsigijo savo sudėtais 
pinigais ir dėlto tas turtas jiems 
priklauso, šiuo teismo spren
dimu vyskupas (O’Hara vietoje 
jau buvo kitas vyskupas Mi
chael John Hoban) buvo Įparei
gotas sumokėti teismo išlaidas 
ir grąžinti parapijonims jų nuo-

ž
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PHILOMENA D. PAKEL, 
Prezidentė

CHICAGO, ILLINOIS 60636

, I BOSTONĄ
žinoma, autobusu. Autobu

sas dabar pigiausia susisiekimo 
priemonė, bet ar ilgesnei kelio
nei ji patogi, galima drūčiai pa
siginčyti. s t L

Tos kelionės didžiausias kal
tininkas buvo Stasys Michelso- 
nas; Kitus reikalus tiek mano, 
tiek J. Pakalkos buvo galima ati
dėti. Bet St. Michelsono 90 me
tų sukaktuves teko laiku pami
nėti. Be to, ta pačia proga bu
vo sušauktas Keleivio patikėti
nių posėdis. J. Pakalka yra vie
nas iš tų patikėtinių. Jo dėka 
buvo proga ir man Į tą posėdį 
svečiu Įsėlinti ir šį tą nugirsti ir 
čia pranešti.

Posėdžiui pirmininkavo uoli 
visuomenininke M. Strazdienė, 
sekretoriavo — N. Jonuška. Jau 
gerokai senatvės paveiktas, bet 
dar vadelių iš rankų nepalei- 
džiąs, jis pirmininkauja Lietu
vių Darbininkų draugijai. Taip 
pat Keleivio patikėtiniu yra p. 
Brazaitis, kurio lėšomis spaus
dinami VI. Požėlos atsiminimai. 
Anestaitė dėl tėvo sunkios ligos 
posėdin neatsilankė. Apie Ke
leivio padėtį pranešimą padarė 
Keleivio redaktorius ir adminis
tratorius Jackus Sonda. Jo pra
nešimas buvo trumpas, bet iš-

Vos porai dienų po teismo 
sprendimo praėjus, sekmadienį, 
1908 m. gegužės 31 d., kun. 
Kaupas paskelbė, kad tos esan
čios paskutinės mišios ir per
skaitė vyskupo “interdiktą”, 
kurs Įdomumo dėl čia pacituo
jamas: (b. d.)

| samus. Keleivio skaitytojai ne
mažėja. /jiaJs metais pajamų 
turėta daugiau negu peniai. Me
tai bus baigti su mažu pertek
lium.

Tokia dabar veik visu lietuvių 
laikraščių vieša paslaptis — Ke
leivio skaitytojai rimtai jį pa
remia savo aukomis. Prieš ke
letą metų, kai Keleivio reika
lai sušlubavo, dabar sunkiai ser
gąs Anesta, vienas iš to meto 
Keleivio patikėtinių, pasiūlė pa
skelbti aukų rinkimą Tėvo ir 
Maikio naudai. Ir . štai dabar 
tos aukos Tėvui ir Maikiui (fak
tiškai Keleiviui) kasmet iš skai
tytojų plaukia. Ir dar... didy
sis pasiaukojimas dirbančių Ke
leivio štabe. Jei seniau dirbo 
4-5, tai dabar nuolatiniai tik du... 
Ir savaitraštis eina, kaip nieko 
būta. Sunku surasti darbinin
kų. Kažkodėl lietuviai spaudos 
darbu nėra užinteresuoti. Ir šia
me posėdyje tas klausimas gy
vai buvo aptariamas.

Keleivio patikėtinių posėdžiui 
pasibaigus, pradėtas buvo se
niausio Keleivio šulo St. Michel- 
sono, susilaukusio IK) metų, pa
gerbimas. Jis taip pat yra Ke
leivio patikėtinis, ir, be to, nuo
latinis bendradarbis. Jis ir tame 
posėdyje dalyvavo. Anot J. Son- 
dos pranešimo, St. Michelsono 
senatvės reiškiniai nėra palietę. 
Jis kaip seniau, taip pat ir dabar 
rašo be jokių senatvės žymių. 
Paprastai senatvės sulaukę ra
šantieji nepastebi praleistų rai-

dž.ių ar nebaigtų rašyti Žodžių. 
Kas savaitę ŠI. .Michelsonas at
neša savo Tėvo ir Maikio kū
rinį ar straipsnį, parašytą be 
jokių senatvės pažymių. Čia se
natvė jo nepalietė. Ir save iš
vaizda ir laikysena St. Michel
sonas neatrodo susilaukęs tokios 
gilios senatvės.

Amerikos lietuvių socialde
mokratų sąjungos centro komi
teto pirmininkas J. Pakalka ko
miteto vardu pasveikino J. Mi- 
chelsoną, dabar vieną iš senes
nių sąjungos veikėją. Anot J. 
Pakalkos, St. Michelsonas drūts 
kaip anas ąžuolas, tik ne prie 
Nemuno, bet Atlanto vandenyno 
pakrantėje, Bostone, kur jis gy
vena nuo jo įsikūrimo dienos ir 
•visą savo amželį stovėjo lietu
vių reikalų sargyboje ir savo 
tautos reikalus gynė jo redaguo
jamame Keleivyje.

J. Pakalkai baigus sveikini
mo įdomų žodi, taip pat pasisa
kė čia rašąs Lietuvos socialde
mokratų užsienių delegatūros 
vardu.

Bene pora metų anksčiau 
St. Michelsoną, tai yra prieš 
metus, pradėjau Keleiviui 
Lietuvos siuntinėti žinučių
trumpesnėmis ar ilgesnėmis per
traukomis bendradarbiauju Ke
leivyje iki šiol. Tai juo labiau 
smagu pasveikinti St. Michelso
ną, susilaukusį tokio amžiaus, 
ir kaip bendro darbo dalyvį.

Anais metais, o dalinai ir da
bar, lietuvių laikraštija nega
lėjo specializuotis — reikėjo pa
tarnauti Įvairiems skaitytojams.

Vieni jų skaitė savo laikrašti 
piršto vedami, kiti jį "ryte ri
jo”, ieškodami Įvairių žinių, nes 
nespėję dar išmokti anglų kal
bos, negalėjo apsieiti be spaudos. 
Tai Tėvo ir Maikio pašnekesiai 
buvo St. Michelsono tikras išra
dimas — primityvia forma per
duoti vieniem ir kitiem visoke
riopų žinių ir iš mokslo srities. 
Šis St. Michelsono darbas lietu
vių kultūros istorijoje nebus už
mirštas.

St. Michelsono tas savybinis 
pagerbimas buvo baigtas kuk
lia užkanda, kurios metu dar 
pasidalinta Įvairiomis mintimis.

St. -Michelsonas pastebėjo, kad 
jo tėvų buvo vartojama lenkų 
kalba. Bet kai jis turėjęs apie 10 
metų, jam patekusi į rankas lie
tuvių kalba atspausdinta eilėraš
čių knygutė. Ją perskaitęs ir 
vienas eiles net atmintinai iš
mokęs. Jų ir iki šiol nepamiršęs. 
Toji iš savo bendruomenių gau
ta knygutė paskatinusi ji artė
ti su savo tautiečiais lietuviais.

Be kitų Keleivio patikėtinių 
nutarimų, šių vaišių metu dar 
buvo visu vienbalsiai nutarta, 
kad Stasys Michelsonas turi su
silaukti šimto metų!

Iki šiol visi Keleivio patikė
tinių nutarimai buvo Įgyvendin
ti, kaip pvz., Tėvui ir Maikiui 
aukų rinkimas. Lauktina ir stip
riai pageidautina, kad ir šis Ke
leivio patikėtinių nutarimas bus 
Įgyvendintas... J. Vlks.

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

PER ANNUM

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248

Raginkite savo apylinkę 
aug ti taupykite!

- Skambant Kalėdų varpams ir besiklausant nuotai
kingu šių švenčių giesmių, Chicagos Taupymo Bendro
vės valdyba, direktoriai ir visi šios įstaigos tarnautojai 
linki Jums linksmiausių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų. Tikimės, kad Jūs leisite mums ir ateityje Jums 
patarnauti.

Kviečiame visus būti mūsų svečiais, pradedant 
gruodžio 22 d. iki sausio 10 dienos, 1972 m. Visus atsi
lankiusius vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir 
kitais skanumynais. Vaikai atėję su tėvais gaus saldai
niu. Nėra reikalo būti bendrovės nariu, kad pasisvečiuo
tumėte. Visi be skirtumo esate kviečiami.

Chicagos Savings yra puikiausiai išpuošta Kalėdi
niais pagražinimais. Atėję pamatysite gražiai išpuošia 
eglutę ir kitas įvairenybes.

and LOAN ASSOCIATION

įW
i

iii&i

Ii

»

ivenue

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos'

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrauatl iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

—
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Paaiškėjo, kad L. Fondo 
naudojama kapitalo investa
vimo politika nėra toks leng
vas dalykas suprasti, kaip 
pradžioje gali kai kam atrody
ti.

NAUJLENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai- ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Rusijoje žurnalistai gerins ūkį
Praeitą trečiadienį Maskvon buvo suvežti keli šimtai 

Sovietų Sąjungos žurnalistų. Suvažiavusius Maskvoje 
tikrino, girdė ir šėrė. Jiems aišku, sakė ilgas kalbas ir 
paruošė konkrečias instrukcijas. Iš pirmųjų spaudos 
pranešimų matyti, kad ne tiktai pačios Rusijos, bet ir 
kitų rusų okupuotų kraštų reikalai neina suplanuota ir 
pageidaujama kryptimi. Vienur kitur įvykdyta naujo 
penkmečio plano dalis, bet bendrai paėmus — planas ne
įvykdytas ir neįvykdomas.

Kosyginas su Brežnevu, įsitikinę, kad pačioje So
vietų Sąjungoje neįmanoma pagerinti “komunistinio 
ūkio reikalų”, pradėjo važinėti po užsienius. Vienas va 
žinėjo Kanadoje, Danijoje ir Azijos kraštuose, o antra
sis sukinėjosi Prancūzijoje ir Balkanuose. Jie žino, kad 
“socialistinis ūkis” nepagamins reikalingos duonos gy
ventojams ir gausioms Kinijos pasienin traukiamoms 
divizijoms. Brežnevas su Kosyginu užsieniuose dairėsi 
duonos, mėsos ir mašinų. Vienur kitur jiems pavyko 
išsiderėti kreditų mašinoms pirkti. Bet tuo tarpu pačioje 
sovietijoje reikalai negerėja.

Sovietų ūkiui gerinti įkinkomi vadinami žurnalistai. 
Žurnalistai Maskvoje instruktuojami, ką ir kaip jie turės 
rašyti. Laisvojo pasaulio žurnalistui pati svarbiausioji 
pareiga — patiekti skaitytojams galimai teisingesnių ir 
tikslesnių žinių. Tos žinios turi būti visapusiškos. Neuž
tenka dirbtuvės vedėjo ar gubernatoriaus pareiškimo. 
Reikalingas ir paprasto darbininko ar valdomojo žodis. 
Jeigu vienas laikraštis ryžtasi skelbti labai jau vienpu
siškas žinias, tada kitas plačiau apie viską informuoja. 
Jeigu vienas laikraštis žinias nutyli arba jas apkarpo 
pagal savo kurpalį, tai kitas laikraštis žinias plačiau nu
šviečia ir paskelbia nukarpytas arba cenzoriaus išbrau
kytas žinias. Svarbu, kad platesni sluoksniai būtų ge
riau ir tiksliau informuoti. Gerai informuotas žmogus 
pats gali sprendimą daryti.

Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje ir komunistų valdo
muose kraštuose visą spaudą kontroliuoja komunistų 
partija, o žurnalistais laikomi tiktai partijai dirbantie
ji pataikūnai. Sovietų žurnalistams nesvarbu plačiau 
informuoti publiką. Jiems svarbu nuteikti gyventojus 
komunistams palankia kryptimi. Vilniuje leidžiama Tie
sa, dėdama iš Maskvos pirmą pranešimą apie suvežtų žur
nalistų suvažiavimą, uždėjo tokį pavadinimą: “Kūrybi-

Šio dienraščio gruodžio 4 d. 
numeryje fondo narys p. J. 
Valauskas iškėlė fondui kai 
kurių priekaištų ir pasiūlymų. 
Paliekant nuošalyje jo naudo
tus epitetus, kaip “mekleriai” 
ir cituotas klaidingas sumas 
bei nešamo pelno nuošimčius, 
jo straipsnis duoda eilę pozi
tyvių pasiūlymų. Jis tikisi, 
kad nauja Fondo vadovybė 
pasuks kapitalo investavimą 
nauja kryptimi ir, būtent, jis 
siūlo investuoti į federalinės 
valdžios apdraustas S & L tau
pymo institucijas, pirkti fede
ralinės valdžios bonusus ir 
pirkti žemės ūkį už $200,000 
prie Chicagos 50 — 80 mylių 
atstume. Pagrindinis jo priė

kaištas fondo vadovybei, kad 
1970 metais investuotas $700, 
000 i akcijas kapitalas davė tik 
$20.000 arba 3% pelno.

šių metų L. Fondo narių su
važiavime finansinis valdybos 
pranešimas, kurs buvo atspaus 
dintas ir nariams išdalintas, o 
taip pat revizijos komisijos 
patvirtintas, rodė, kad per 
1970 metus turėta viso $41,111 
uždarbio, atskaičius $900 (ne 
$8,000) nuostolį už parduotas 
akcijas. Tų metų fondo admi
nistravimo ir vajaus vedimo iš 
laidos sudarė $11,675. Pridė
jus turėtus rezervus ir kitas 
įplaukas, susidarė sąlygos 
skirti lietuviškiems reikalams 
$31.000.

Žemiau dedama lentelė pa
rodo procentais nuo metų vi
durkio pagrindinio kapitalo 
— jo- , metinį uždarbį, fondo 
administracines išlaidas ir me
tinį gryną pelną:

grynas

Nuo

1962 4.94% 051% 4.43%
1963 5.20% 1.21% 3.99%
1964 4.13% 1.08% 3.05%
1965 3.49% 0.69% 2.80%
1966 4.11% 1.22% 2.89%
1967 '8.26% 1.38% 6.88%
1968 7.45% 2.34% 5.11%
1969 7.63% 2.10% 5.53%
1970 6.37% 1.81% 4.56%
1971 7.30% 1.50% 5.80 % n

nė aistra — tarnauti partijai, liaudžiai”. Rusams svar
bu, kad vadinami žurnalistai pirmon eilėn tarnautų par
tijai, o visi kiti reikalai yra antraeilis dalykas. Žurna-’ _ _ __ - - n i -•

(apskaiČiuots) 
1962 metų iki 1966 me

tų visi fondo pinigai buvo lai
komi S & L taupomose institu
cijose. Tų keturių metų kapi
talo uždarbio vidurkis buvo 
4.44%, o išdalinimui teko 3.57% 
1965 metų gale buvo pirmą 
kartą pavesta investuoti $100, 
000 į akcijas ir korporacines 
obligacijas. 1966 metais tas 
investavimas bendro vaizdo 
daug nepakeitė, nes tai buvo 
ekonominio atoslūgio metai. 
1967 metais L. F. Taryba nu
tarė papildomai $150,000 pa
vesti investavimui į akcijas ir 
obligacijas, kas palaipsniui ir 
buvo daroma. Tuo būdu 1967

do narių suvažiavimo, bet tik 
statute numatyta tvarka ir L. 
B-nės Tarybos pritarimu, ta
čiau kurs tam tikromis sąlygo
mis gali būti apeitas.

vuose, pvz., vad. commercial 
papers. Paskutiniais metais, 
infliacijai padidėjus, padidė
jo ir nuošimtis už tuos fed. vai 
džios paskolos lakštus, tačiau

2. Metinis fondo narių šuva- jie negali konkuruoti su kor
poracijų tos rūšies obligacijo- 

iš 18 mis, o juo labiau su akcijomis. 
Paskolinti pinigai tų lakštu 
formoje, infliacijai, nprs Jr 
sumažintai, šiame krašte pasi- 
liksiant mažės savo verte, nors 
ir bus gaunama 6, 7 ar 8% pa
jamų. Tuo tarpu akcijos, ne
tiesioginiai representuodamos 
korporacijų turtą ir pajėgumą 
daryti pelną, įjungs infliacinį 
turto pabrangimą. Tuo būdu 
jos yra viena iš priemonių ap* 
sisaugojimui nuo infliacijos.
NEKILNOJAMAS TURTAS
Kita priemonė gintis nuo in- 

įfliacijos yra nekilnojamas tur- 
ja fondo valdyba, kuri perims tas. Du populiarūs objektai: 
pareigas nuo . sausio 1 d., pa-Į apartmentiniai namai ir žemė 
keis investavimo politiką jo buvo intensyviai studijuojami 
sugestijonuojama kryptimi. Ne 1966 _ 1968 metų laikotarpy- 
mažinant fondo valdybos reikš je. Visa eilė objektų tiek na
rnės, reikia pabrėžti, kad pa- tiek ir ūkio žemės buvo

žiaviinas.
3. L. Fondo Taryba 

asmenų.
4. Tarybos rinkta valdyba 

iš 5 asmenų vykdymui tarybos 
priimtiems planams bei nuta
rimams ;» administruoti fondą 
priimtos sąmatos ribose.

5. Saxanoriai ir samdomi 
tarnautojai.

Z"

Fondo Tarybos nariai ren
kami trejiems metams, o val
dyba kas metai.

FONDO INVESTAVIMO 
POLITIKA

P. Valauskas tikisi, kad uau-

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS
i.

Nutoldamas nuo lietuvių finansinės 
tvirtovės (Mutual Federal Savings & Loan 
bendrovės) vis galvojau, kas paskatino 
anuomet lietuvius kurtis šioje miesto daly
je, vadinamoje Westsaide. Ar tai svar
biausia priežastis buvo tas gausus lietuvių 
antplūdis Čikagon? Argi jau jie suorgani
zuotose Švento Jurgio, Dievo Apvaizdos 
ir ką tik Įkurtoje švento Kryžiaus para
pijų ribose negalėjo sutilpti?

Bet greit prisiminiau, jog tos lietuvių 
kolonijos gyventojas Petras Cibulskis jau 
anksčiau buvo nušvietęs tikrąsias jų apsi
gyvenimo priežastis. Tai buvo tada, kai 
čia, šioje apylinkėje, buvo McCormicko 
didieji fabrikai, kurie gamino žemės ūkiui 
padargus, mašinas ir savo gamyba toje 
pramonės šakoje užėmė pirmaujančią vie
tą visoje Amerikoje, čia nemažas skaičius 
lietuvių gavo darbo ir. žinoma, jie kūrėsi 
arti savo darbovietės. Jų ta apsigyvenimo 
pradžia prasidėjo ir sutapo su devyniolik
to šimtmečio pabaiga.

Parapijos steigimosi metu toje apylin
kėje jau buvo arti dviejų šimtų šeimų ir 
gal dvigubai tiek šiuose fabrikuose dirban
čių lietuvių viengungių. Tuo laiku šioje 
Westside vadinamoje miesto dalyje jau ir 
čia gimusių lietuviukų buvo daugiau šim
tinės.. Ir kas gal ne vieną nustebins, jie

mes,
omigacijas, Kas paiaipsnmi ir gl.indinius sprendimus, stra- apžiūrėta ir vertinta. Pirkimą 
buvo daroma. Tuo būdu 196/ tegiją ir politiką nustato ir^em{>Sj ___
metais jau puse fondo kapita- tvirtina Fondo Taryba, pade-!įe teko atmesti dėl sekančių 
lo buvo pervesta i akcijų rin- ,i.,n,Q - |J
ką, o už kitus 35% kapitalo bu- komisijų ir valdybos.

jei kas metai

tegiją ir politiką nustato ir*žemės, ūkio ar sklypų formo-

listai gali būti tiktai partiniai žmonės. Dabar plunksną|vo pirkta federalinės valdžios ^ūtų, 
valdo karo metu stribuose tarnavusieji, o pokariniu me-jbonai. Likutis buvo laikomas,-

ir toliau

jo buvo pervestai akcijų rin-ųjama jos pagalbinių organų:jįriežasčių: 1) investuotas ka- 
Kas gilpitalas pirkti žemei neneša me 

besikei- tinių pajamų, 2) reikia mokė
sianti valdyba keistų pagrin- ų nekilnojamo turto mokes-r J 1 • -j j v • J - «_ X 11 11V>1\.1111M J LUX

, 4 feįeralines vaIdzlos|dines fondo gaires, o ypač keis-čius 3) negali parduoti kada
atrtnvnvn T Karnas aPdraustose S & L taupymo|t inVestavimo politiką, ’ ‘

. ° . d' Aarosas’ institucijose. Kaip matome,|v;.a ir turi bQti ncanietl
žurnalistų sąjungos pirmininkas ir ilgametis kontrolės kapitalo uždarbis nuo tų. metų įuj užtruko 4 metai

tu ėję čekistų pareigas įvairiose sovietų respublikose. 
Maskvoje lietuvius “žurnalistus” ;

komisijos” narys.
Sovietų Sąjungoje ir rusų pavergtoje Lietuvoje ko

munistų partijos nariai turi didžiausias privilegijas. 
Jiems mokamos algos, o vyresnieji, be paprastos valsty
binės pensijos, gauna dar ir asmenišką pensiją, kuri ke
liais atvejais yra didesnė už valstybinę. Savo principų 
neturintieji lietuviai sugūžėjo į partiją vien dėl privile
gijų. Ten galima gauti didesnes algas ir prieiti prie vals
tybės lovio. Buvę Guzevičiaus mokiniai pirmame žurna
listų pranešime iš Maskvos šitaip telegrafuoja:

smarkiai pakilo. Vidurkis pa- , -
jjamų 1966, 67 ir 68 metų pakilo akcjjy rinką

’ kuri nori. Pasitikint kad po 3 — 
(yra ir turi būti ilgametė. Fon- = 5 ar 8 metų vertė jos padvįgu- 

> kol išdrį- bės, per tą eįlg metų lietuviš- 
so bent viena koja įžengti į,tiems reikalams išeivijoje 

.. Atidavus fondo teks $14,000 $15,000 kas me-
kapitalo administravimą in- tai mažiau, prileidžiant, kad 
vestavimų firmai, reikia duo-į žeme bus įdėta $200,000. Po

iki 6.9% ir pelno buvo paskir
ta vidurkiu 5%.

1969 metų pradžioje jau pu
sė milijono kapitalo buvo per
vesta investaovimams akcijų 
rinkon ir tam reikalui buvo 
pasamdyta Security Supervi- geriau nei jų akcijų rinkos in- 
sors firma, atrinkta iš eilės tos dikatoriai. Jie yra nuodugniai 
rūšies institucijų. Nežiūrint,’susipažinę su L. Fondo institu- 
kad tų pačių metų antroj pu- ei j a,

ti jai daugiau laiko, kad būtų 
galima objektyviai vertinti jos 
pastangas. Jie turėjo trejus 
blogus metus, tačiau padarė

jos siekiais, visuomeni-

.5 ar daugiau metų mes turėsi* 
me milijoną ir geras metines 
pajamas, bet gal mažiau be
bus tikrai vertingų lietuvybei 
projektų, kuriuos reiktų finan 
suoti. O ar nebūtų žalos jauni
mui, jeigu būtų sumažintos 

.sumos vadovėliams ar kilo----- • - ------------------ -- --------------------- — ■--------- mUTKT T C4.V4.Vy V UI AVALU 

klioms mokymo priemonėms 
parengtai komunizmo statybos programai ir su di-lslu§IS’ Kf”s------------- 1K1 aa'....... . .............    . - -
_ - _ - ‘•T. ____ __ >• 4 T-l 117 o ly ii 4ini>i -m za 4iidžiuliu .politiniu bei- darbo pakiliųjų-pradėjo vykdy
ti devintojo penkmečio uždavinius”. (Tiesa, 1971 
m. gr. 16 d., 1 psl.).
“Mūsų liaudis” neturi jokios progos pareikšti sa- 

nuomonės, ji nieku neprisidėjo prie “programos pa-VO

ruošimo”, aiškus daiktas, kad apie “vieningą pritarimą” 
ir kalbos negali būti, žurnalistai tai žino, bet iš Maskvos 
jie tvirtina, kad liaudis jau vieningai remia partijos 
programą.

Sovietiniems žurnalistams nesvarbu-ištirti, kodėl 
šiais metais nėra maisto krautuvėse, kodėl yra tušti žu
vų baseinai. Jiems svarbu tvirtinti, kad “mūsų liaudis”

Jų vedamą politika'fondo^ vardan ūkio prie Chica
gos," kur tik chicagiškiai nau
dosis piknikams, kaip p. Va
lauskas siūlo.

Apartmentiniai namai neša 
metines pajamas, -pirkti gero
je vietoje, duoda užuovėją 
prieš infliacinius vėjus, suda
ro sąlygas uždirbti kiek ir ant 
skolinto kapitalo (morgage), 
tačiau samdant visa adminis- V •
traciją ir turint pavojų turto 
vertės sumažėjimo dėlei šio 

valstijos įsikorpora-lnėra nauji ir yra buvS svarsto-ik.™što integraciniu.problemų, 
slalomas sąlygas. Josmi, apžiūrimi ir analizuojami rlz‘k“ >'ra nemaz“"e’.r P61”“ 

1 - ■ ■ nedidesnis uz investavimus ak-

valduos* bmais patarimas niekad nein
vestuoti viso turto į vienos 
kompanijos akcijas, bet išskirs- 

. tyti jį į eilę įvairių firmų, tu-

bar, tų jrijų paskutinių metų 
į fon do kapitalo uždarbio vidur
kis pakilo iki 7.10%. Paėmus 
paskutinių penkių metų lai
kotarpį, kada bent pusė fondo 
kapitalo dirbo fondui akcijų 
rinkoje, metinio uždarbio vi
durkis pasidarė 7.4% ir pelno 
išdalinimo vidurkis 5.5%.
FODO VALDYMOSI FORMA

organizacinė vado- 
sudaryta pagal šio

pitalo valdyme yra gana kon
servatyvi rir remiasi ilgesnė
mis investavimų distancijo
mis. Kiekvienas žino, kad 
geidžiant didesnio uždarbio rin 
koje, imama didesnė rizika.

VALDŽIOS PASKOLOS 
LAKŠTAI

Tame straipsnyje iškelti kiti 
du pasiūlymai: pirkti federa
linės valdžios paskolos lakštus 
ir nekilnojamą turtą — žemę,

Fondo 
vybė yra 
krašto ir 

įvimui
vieningai pritaria “komunizmo statybai”. Kaip Rusijoje,'struktura >ra Sana panaši į bet jau gerokoj praeity. rfnkoie Saumimo sume-taip ir okupuotoje Lietuvoje didelė dauguma nepritariajkuria- bizni° korporaciją. Fon- kad 1967 metais buvo pirktai 

tokiam dideliam krašto gyventojų išnaudojimui, tuo ^-jrikiuojasi 
pu žurnalistai bandys įtikinti, kad pritaria, kad “komu-[sekančjaj. 
nistinė statyba” " ‘ “ ...........
•kitą apgaudinėja.

I do organizacijos tvarkymasis trumpalaikių fed.
(rikiuojasi pirmumo prasme lakštų už 160,000. Palaipsniui 

jie buvo išpirkti ir pinigai in- 
eina visu smarkumu. Jie tiktai vienas j i. Fondo Statutas, kurs ga- vestuoti į akcijas arba laikomi (

'Ii būti pakeistas visuotino fon- uždarbius nešančiuose rezer- (Nukelta J 5 psl.)

kaip tik ir buvo lemiamas veiksnys Aušros anglų Rodšildų
Vartų lietuvių parapijai steigti. Kodėl 
taip atsitiko, man, rodos, bus daug aiš
kiau, jei panagrinėsime lo meto sąlygas, 
daug giliau įbrisdami į praeitus laikus.

Kaip žinome, iki maždaug devyniolik
to šimtmečio vidurio, kuomet labai pla
čiai buvo pravertos durys visų kraštų emi
gracijai, jau nebeskiriant nei tautybės, 
nei religijos, Amerikos veidas, bent imant 
iš religinės pusės, buvo daug skirtingesnis, 
negu dabar. Katalikai dar ir dabar te
bėra Amerikoje mažuma, o tada buvo 
visai neskaitlinga ir nereikšminga mažu
ma, jokios didesnės įtakos neturėjusi vie
šajame ir politiniame gyvenime. Net Ame
rikai paveldėjus buvusias Ispanų — Portu
galų — Prancūzų katalikiškas kolonijas, 
katalikybė tose buvusiose kolonijose nu
stojo. galima sakyti, augusi ir net silpo. 
Katalikai ten laikėsi daugiau tradicinių 
papročių, negu gyvos evangeliškos kata
likiškos dvasios. Daug ir buvusių katalikų 
vienuolynų jau buvo likę tik tuščiais mū
rais. Ir tai vyko ne dėl kokio persekioji- 
mjo, spaudimo, bet savaime, dėl į tas ko
lonijas įsiliejančių anglų kilmės ateivių ir 
iš protestantiškų kraštų vykstančios emi
gracijos. Juk ir pačios Amerikos prąųvo- 
nei ir net jos charakteriui susiformuoti jie 
turėjo sprendžiamą vaidmenį. Iniciatyva 
kaip tik išplaukė iš tų angliškai kalbančių 
bei kitų, daugiausia protestantiškų kraš
tų ateivių, atvykusių ar čia jau begyve
nančių. Taip, sakysime, Amerikos pra
monei, prekybai kurtis pagrindus sudarė

ir kitų bankų kapitalai. 
Prekybą išplėtė žydai, vėliau įsiviešpatau
dami ir pačioje pramonėje. Technikinis, 
gal ir pagrindinis ramstis buvo vokiečiai ir 
skandinavų kraštų ateiviai ar jų kilmės 
žmonės. Vienu metu vokiečiai buvo įgiję 
toki svarbu vaidmenį, kad net kai kuriose 
valstijose buvo iškilęs sumanymas vokie
čių kalbą šiame krašte padaryti pagrindi
ne. Prisimintina, jog atvykusių vokiečių 
daugumą religiniu atžvilgiu tada, berods, 
sudarė irgi protestantai. Bet vėlesnių įvy
kių raida, ypač kai Amerika per pirmąjį 
ir antrąjį pasaulinį karą kariavo su Vokie
tija, pasuko kita kryptim, — vokiečių kil
mės amerikiečiai nutolo nuo savo tauty
bės ir kalbos atžvilgiu net daugiau nutau
tėjo negu kitos tautinės grupės.

Prasidėjus naujai masinei emigracijai 
į Ameriką, jau daug emigrantų buvo iš ka
talikiškų kraštų. Tos emigracijos metu 
ėmė kisti ir buvęs religinio gyvenimo vei
das. Atvykę čia katalikai ne tiktai greitai 
gausėjo, bet ir stiprėjo organizuotumu. 
Kūrėsi parapijos, naujos vyskupijos taip 
sparčiai ir tokiu plačiu mastu, kad išsiplė
tė po visą kraštą, kur tik buvo plačiau iš
sivysčiusi pramonė.

Pramonei reikėjo raumenų jėgos, ir ji 
buvo nemažiau svarbi, kaip kapitalas su
kurtajai ir vis kylančiai industrijai. Tą 
raumenų jėgą sudarė didele dalimi kata
likai. Bet jie juk buvo žmonės ir, aišku, 
savo naują gyvenimą naujame krašte no
rėjo tvarkyti pagal savo religinius įsitiki
nimus ir savo tautos kalbą, papročius.

Amerikoje laisvi ateiviai galėjo organi
zuotis ir gyventi pagal savo atsineštą ir nu
sistovėjusį būdą. Iš karto nutautinti atei
vius, atvykusius į šį kraštą, neturėta tiks
lo. Bet tai nereiškė, jog nebuvo noro juos 
sutirpdyti savo amerikietiškame katile. 
Tik tai jau savaime turėjo įvykti vėliau, 
pradedant antrąją — trečiąją kartą. Ir 
kaip pasirodė, tokiose sąlygose čiagimius 
taip paveikė auklėjimas, jog jie virš visko 
save pradėjo laikyti amerikiečiais, ku
riems tautinė kilmė nebeturi reikšmės. Ir 
reikia pripažinti, jog tai vyko taip sėk
mingai iki mūsų laikų, jog ir pats Ameri
kos vadovaujantis gyvenime sluoksnis, 
vertindamas ateivį ir tautybių įnašą Ame
rikos kultūrai, priėjo konkrečių išvadų, 
kad toks tautų kilmės kartų išnykimas, iš
blukimas nėra jau taip naudingas ir pačiai 
Amerikai. Ir svetima kalba kalbantys ir 
savo kilmės neišsižadėję gali būti tokie 
pat geri amerikiečiai ir geri Amerikos pi
liečiai, kaip ir kiti.

Šiandien jau nesibaidomą, kad Ameri
kos kultūros gyvenime atsispindėtų ir tas 
mozaikinis tautinės jų kilmės įnašas. Pri
pažįstama svarba ir kalbiniu požiūriu. Iš
siplėtus Amerikos santykiams su visu pa
sauliu ir visose srityse, atsirado savaime ir 
svetimų kalbų mokėjimo reikalas. Sustip
rintas svetimų kalbų mokymas universite
tuose. Kalbų mokymas jau įvedamas ir į 
aukštąsias mokyklas. Yra įsteigti net kur
sai, mokyklos, kur vien tik mokoma 
svetimų kalbų. Ir tai tenka priminti, jog 
kai kuriose tose mokyklose mokoma ir lie

tuvių kalba. Jau net žadama duoti ir vals
tybinę finansinę paramą etninėms gru
pėms jų kultūros reikalams.

Taip tad vystėsi ateivijos kelias Ameri
koje. Bet, manau, verta sugrįžti į ten, ku
riuo keliu anuomet ėjo katalikų hierarchi
ja. Tik vėliau ji patapo uolia talkininke to 
tautybių tirpdinimo katilo per bažnyčią, 
jos sukurtas švietimo institucijas bei savo 
įtaka ateivių kilmės kartoms. Reikia pri
pažinti, jog jos pasirinktas kelias pra
džioje buvo svarbus faktorius, net lemiąs 
tautinį išsilaikymą veiksniu.

Tokia padėtis tęsėsi daugiau kaip pus
šimtį metų, iki pačiai bažnyčiai neatėjo 
pikta pagunda turėti daugiau įtakos vie
šajame ir politiniame gyvenime ir su užsi
degimu šokti į talką tiems, kurie'buvo pa
sišovė greičiau sutirpdyti, suvirinti tame 
amerikietiškame katile kitas tautybes. Ir 1 
tai, rodos, buvo daroma dideliu uolumu 
ir, kaip man atrodo, net su nuoskauda 
pėčiai katalikų bažnyčiai Amerikoje, šian 
dien mus stebina tai, kad šį reikalą per- 
svarstaut pačiai Amerikos vadovybei ir jos 
kultūrinio gyvenimo vairuotojams, kata
likų bažnyčios susirinkimas tautybių ir 
emigracijos reikalui skyrė daug 'dėmesio.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 

♦‘N A U JI E N A S”
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOS) 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-322^
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta

tel. 239-4633

DR. K. G. BALUKA5
akušerija

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal nusitarimu 

Jei neatsiliepia, skambini į 374-8012

IR MOTERŲ LIGOS

Tehf.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. . _ 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Cantor 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 
antrad., penktadienį nuo 1—5. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

7-8

vaL, 
tree.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzia Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

Nuo 1956 m. Lot Angelėje 
gyvuojantis Dailiųjų Menų Klu
bas 1971 gruodžio 5 d., sekma
dienį, turėjo susirinkimą, susi
dėjusį iš trijų dalių.
I dalis: Mūsų praeities beieškant

Nusistebėjimo sukėlę Česlovo 
Gedgaudo straipsniai, paskelbti 
“Dirvoje”, apie senąją lietuvių 
tautos praeitį. Čia leista gyvu 
žodžiu autoriui pakalbėti. Apie 
pusvalandį jis dėstė svarbesnius 
pradėtos spausdinti knygos pa
grindus bei motyvus. Paįvairi
no kelių žemėlapių kopijomis.

Be kitko, tarė, kad po karo iš 
vokiečių iki tol turėtą mūsų tū
tos niekinimo monopolį perėmė 
lenkai ir rusai. Mums patiems 
reikia domėtis savo tautos pra
eitimi. Reikia kovoti prieš ken
kiančius mūsų tautos praeičiai, 
prieš rengiančius ir leidžiančius 
klaidingus žemėlapius.

Kai kuriuos tituluotus asme
nis labai puolė, kitus gyrė. Tūli 
yra taip numenkinę ir sumažinę 
lietuvių tautos praeitį, kad iš 
jos beveik nieko neliko.

Pasisakymuose J. švaistas pa
sakė, kad iš kart kritikų neįti
kinsi. Net prileidžiant, kad te
nai yra legenda ar pasaka, vis 
tiek įdomu išleisti. Daugelis 
tautų brangina savo legendas, 
jų neatsisako.

Budriūnienė tarė, kad gyven
dama Pietų Amerikoje buvo su
tikusi baskų, ir baskai stebėjosi, 
iš kur lietuvių kalboje yra baskų 
kalbos žodžių. Mūsų kalbinin-

kai turėtų išaiškinti, kaip lietu
viški žodžiai atsirado basi 
boję. Gal baskai paliko 
viškai skambančių žodžių 
cūzijos vietovardžiuose?

Viešnia rašytoja iš Brazili
jos Halina Mošinskienė sakė, kad 
Brazilijos lietuviai yra išsikirpę 
spausdintus Gedgaudo straips
nius apie senąją lietuvių tautos

tuvių-gr alk'^-lotynų kalbų gimi- 
u kri- n^nku“Lą) bet tenurt* tik palaidų 
lietu- u^ra^U’ visiškai iieap’pavidalLn- 
Pran neparuoštų apaudai.

praeitį, tais klausimais disku
tuoja. Mūsų, tauta turi didelę 
praeitį, gali turėti didelę ateitį.

Č. Gedgaudas atsakydamas: 
senose bibliotekose yra daug tuo 
reikalu medžiagos. Jos tik ma
žą dalį panaudojęs. Jo knyga bū
sianti dokumentuota.

II dalis; Kitas Lininis
Pagerbiant rugpiūčio 2 d. tra

giškai žuvusį DMK narį Juozą 
Tininį, pagrindinį pranešimą da
vė Bernardas Brazdžionis. Jis

rengęs išlaikė egzaminus į VI 
gimnazijos klasę. Nors buvo gi
męs 1907 metais, bet visur ra
šydavo kaip gimęs 1911 metais. 
Bernardas Juozą pažinojo nuo 
1930 metų.

be toki :
“Ar žinai, kuo «si gimęs?
Ar Žinai, kuo turi numirti?
Ar turi, ir ar studijuoji lie

tuvio menininko bibliją: P. Ga
launės “Lietuvių liaudies me
nas”?

GRADINSKAS
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET

OFISO VALANDOS: 7

ainio nespausdintus rankraščius, 
išsaugotus nuo valdžios tvark
darių. J. T. buvo sudaręs tes
tamentą,’ paskui suplėšė. Val
džios atstovai ėmė ką tik norėjo 
ir išsaugoti buvo galima tiktai

kan. Taip buvo surasta rank
raščių, apie kuriuos čia kalbėjo.

Viską, kas turi šiokią tokią 
vertę, valdžios atstovai pasiėmė, 
Įskaitytinai nerašytą popierių, 
visus dokumentus, seną stalą, vi-

Iš likusių rankraščių bus ga
lima sudaryti dar du leidiniu: 
Laiškus Andromachai, ir nove-

čius spaudai parengti sutiko Ber
nardas Brazdžionis ir Alė Rūta.

Pats Bernardas numatęs para
šyti atsiminimų apie a. a. Juozą 
Tininį.

Per rankas paleista įdomios 
rankraštinės Tininio medžiagos.

Atsiminimų ir nuomonių apie 
J. T- papasakojo: Andrašūnienė, 
Mackialienė, Brazdžionis, Arbas, 
Andrašūnas, Anatolijus Kairys, 
Aloyzas Baronas, švaistas, Ged
gaudas, 0 Mitkienė.

III dalis; Prano Gasparonio 
įstojimas

Nauju Dailiųjų Menų Klubo 
nariu priimtas Pranas Gasparo- 
nis, paskutiniu laiku išsiskyręs 
savo keramikos, skulptūros kū
riniais.

Įstojamąjį raštą P. Gaspara
ms parašė kaltindamas lietuvius 
menininkus, nukrypstančius nuo 
lietuviškos minties kūrinių, skęs
tančių tarptautinių vandenų 
bangose. Stipriai pakaltino 
Adomą Galdiką, gaminusį nie
ko bendro su lietuviškumu netu
rinčių paveikslų.

Ar turi, ir ar studijuoji lie
tuvio menininko enciklopediją: 
Lietuvių Liaudies Menas, 12 
knygų?

Ar ieškai savo kūrybai siuže
tų lietuvių istorijoje, tautosa
koje?

Jei ne, ne ir ne, — esi sužy
dėjęs svetimtautis. Liaukis ter
liojęs drobę dėmėmis ir kuogrei- 
čiausiai atsikrikštyki lietuviu”.

Atsakymą į Prano Gasparo
nio įstojamąjį raštą parengė ir 
perskaitė Algirdas Gustaitis. 
Tie abu raštai įsegti DMK met
raštyje.

Pagrindinė programas dalis 
buvo Prano Gasparonio įrašyta 
į garso juostą. Norintieji galės 
pasiklausyti.

Susirinkimui pirmininkavo Al
girdas Gustaitis.

Kaip svečiai dalyvavo į jų 
knygų pagerbimą iš Čikagos at
vykę Anatolijus Kairys ir Aloy-" 
zas Baronas. Taip pat rašytojas 
Jurgis Gliaudą. Jų trijų kny
gas išleido “Laisvosios Lietu
vos” knygų leidykla, visos par
tizaninėmis temomis. Dalyvavo 
Brazilijos rašytoja Halina Mo- 
šinskienė, archit. Edmundas Ar
bas su Ale Rūta (Arbiene) ir 
kt. (lg)

T Jnksmiimn arba liūdesio valasdo> 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/?)
5525 So. Harlem Ave. —• 586'1220

<
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 3-0834 I
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ar
TĖVAS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUN]
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345^

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

s

i
4

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 ..

a‘.7 Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st St. — Tel. 737^5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lense?’’
VaL pagal susitarimą. Lždaryta treč

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 5^th STREET 

TaL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šestadie- 
uiaif 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS

2512 W. 47 ST. — FR 8-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

dalyvauja 
nuosavy- 

kurie žada ir

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. J E R E N A S 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Apdraustas parkraustymas 
iš įvairi v atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Te L: FRontier 6-1882 *

Merry Christmas and Happy New YearRAY’S BLEACHERS
Home of the Cub Fans 

3655 N. Sheffield Avenue
Liquors — Hot Dogs — Hamburgers

Ray Meyerr Tel.: DI 8-9139

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i
Visos programos is W0PA,

1490 kiL A. M.

I Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 

; vai. ryto, 
madieni nuo 8:30 iki 9:30

* ryto.

Šeštadieni ir sek-

Tek: HEmlock 4-2413 
7'.*? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ūxL. 60629

dar del 
MILIJONINIO 
FONDO

(Atkelta iš 4 psl.)
ri taip pat galioti ir nekilnoja
mo turto pirkime. Tačiau L. 
Fondo kapitalas 
nekilnojamo turto 
bėse ir visi tie,
siūlosi duoti įnašus i fondą, 
jei nekilnojamas turtas būtii 
perkamas, turėtų tai tuoj pat 
atlikti. L. Fondas 1971 metais 
investavo į nekilnojamo turto 
operacijas virš $70,000, kurie 
neša metinių Įplaukų 8.3%. To 
turto administratoriai yra fir
mos sutrumpintai vadinamos 
REIT — Real Estate Invest
ment Trusts. L. Fondas daly
vauja trijose iš jų: LOMAS & 
NETTELTON, MONY M. ir 
WACHOVIA Realty Inves
tors. Tų firmų vadovai yra už 
šio krašto ribų žinomi nekil
nojamo turto exp ertai, o inves
tavimai darorrti šiame krašte 
ir už jo ribų.

Tokiai organizacijai kaip 
Fondui yra blogiausia, jeigu 
apie jį tylima. Ta prasme p. 
Valausko iškelti priekaištai ir 
pasiūlymai , kurie tikiu yra 
nuoširdūs, pasitarnauja Fon
dui pozityviai, nes sudaro są
lygas padiskutuoti fondo rei
kalais spaudoje plačiau.

Viki. Naudžius

SEASONS GREETINGS

THE NATIONAL SECURITY BANK OF CHICAGO

Laidotuvių Direktoriai

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpnblie 7-8600

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS "MODERNIŠKOS

REpublie 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayetU 3-0440

MOOBRN1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
patarnavi
mas DIENĄ 

IR NAKT)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

1030 W. CHICAGO AVE.
Member FDIC and Federal Reserve System

LAIMINGŲ

1606 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

TAylor 9-2733

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So, L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArfls 7-340}

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero. 111. Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, UI. 974-4410

APLANKYS KASDIENA ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada —
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).
DR. V. P. TUMASONJS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71 st STREET 

Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Razid. Glbson 8-6195

Priima ligonius pa^al susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ

MIESTAS VALST

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAros 7-11^-1139

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t. L

U50 West 63rd St., Chicago, III. 60629
Telef.: PRospect 6-5084

ZIP CODE .

Siuntėjo Pavardė, Vardas
Adresas:

,.W.".,.,AM.WAW.'AV.VAVAW>VAV.VWAVAV?AY//A

NAUJŲ METŲ
LINKI VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR GEROS VALIOS LIETUVIAMSLITHUANIAN HOTEL
ST. DARGUŽIS

i

J 
į
1
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“Pirrnw” choro vakarienėje
ririnyn 

repeticiją 
repeticijos 
ir jų s ve-

(iruodžio 19 d. 
choras turėjo savo 
Vyčių salėje, o po 
visi choro dalyviai
čiai pabendravo jaukiose Ku
riose, kurias paruošė pačios 
“Pirmyn” narės: Mongirdai- 
tienė, Jankauskienė, Stepona
vičienė ir Brazienė. Po skanios 
vakarienės choro pirmininkas 
Algirdas Brazis pasveikino su
sirinkusius svečius, choristus 
ir pakvietė žodį tarti dirigentą 
ir meno direktorių K. Stephens 
— Steponavičių.

Muzikas Steponavičius pri
minė, kad “Pirmyn” choras

S. Velbasis. Garsųjį “Ui 
mosios našlės” “kankaną” 

pačios choristės, š 
dainavusių “šikšnos, 

solistų — A. Brazio

naują gerą

Brazis pri- 
valdyboje! 
vicepirini-

jau 
nio”
Zapolienės, K. Mileriūlės ir k i 
tų — “Pirmyn” turi 
tenorą V. Mielitdi.

Pirmininkas A. 
statė daug choro 
dirbantį ansamblio
ninką, dr. J. Gliaudelį, kuris 
tarė trumpą žodį. Dar kalbėjo! 
informacijos vadovas Ig. Sera-' 
pinas, E. Radvila.

“Pirmyn” gretose tikrai ma-' 
losi daug naujų veidų. Vaka-|

• A

itSiOOiS■ v .•rx^felS

Nassau uoste, Bahamas, du vyrai iš lauko plauna sunkiai prieinamą 
laivo šoną.yra seniausias lietuviu choras pienėje su svečiais dalyvavo ii-j-

Amerikoje, Įsisteigęs jau 1909 
metais. Po aštuonerių metų per
traukos choras pernai su “šikš
nosparnio 
“Pirmyn” 
ir stiprus vienetas, 
dar pageidaujamas ir laukia
mas muzikos meno žanras. To
dėl šiais metais ruošiama ope
retė Franz Leharo “Linksmoji 
našlė”.

Toliau K. Steponavičius pa
sidžiaugė, kad choras padi
dėjo ir sustiprėjo. Atėjo dau
giau jaunų žmonių, kurie šiai 
operetei net surado savo pačių 
baleto grupę, narnai

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

POLISHER & Bl FEER
Job-shop experience needed. 

Piec rate and guaranteed day rates. 
Apply Monday.

PLATE-RITE CO.
•1201 No. Ravenswood

Ką lems ateinantieji 1972-ji 
metai ir kada ir kurĮ pakvies 
praretintas gretas apleisti, nė 
vienas nežino, bet šiai būtiny
bei tenka kiekvienam būti pa
siruošusiam, nes ir jauniausius 
s-gos narius slegia sephnių de
šimčių metų amžiaus našta.

.V. K.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS MOKĖJIMAIS

DEL Yj£V INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLA.TAS — VERTIMAI
ganietis choro dainininkas ir; 
aktorius J. Dambrose — Dam
brauskas, kuris ir sulaukęs 
garbingo amžiaus dar nenu-| 
traukė artimų draugystės ryšių' 
su jaunesniais choro nariais. 
Vakarienės proga A. Mackevi
čius padovanojo chorui 100 
dol. Salėje matėsi daug gra
žaus jaunimo, patefonas gro
jo Kalėdų giesmes, o po salę 
lakstė būrelis choristų prie
auglio, jų tarpe ir judrioji 
Ramona Steponavičiūtė, 6 me
tuku, tarsi žadėdami, kad, 
“Pirmyn” choras, sugebėda- vių kultūros muziejuje paskai 

kurią paruošia'mas vis daugiau pritraukti jau-Įta apie Lietuvos didiku Radvi

operete Įrodė, kad 
dar yra reikalingas 

o operetės

jnimo, gyvuos ir dainuos dar 
|62 metus.

Vakarienę pabaigė solistas 
Al. Brazis. grupės pirminiu 
kas, padėkodamas svečiams, 
choristams ir šeimininkėms 
surengusioms šią gražia vaka 
riene. .4. P.

prezidentas St. Balzekas jr„ o 
taipgi gausiai plodami klausy
tojai.

įvedamąjį ir baigiamąjį žo
di tarė ir visų vardu profeso
rei padėkojo muziejaus kura
torius K. Petrauskas.

-Publika pageidauja daugiau

Prof. Vandos Sruogienės 
paskaita

Dr. prof. \ andos Sruogienės

Joana Stulpinienė

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SU, Chicago, UL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Did«lii pasirinkimas Įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, 1ALDYTUVA1, MAISTAS, PINIGAI. 
. ----- -------------------------- ------- *

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasini kimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. V A L A N T I N A S

/'■1 1 ■ '■ ■■' 11""" ' ■' <

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai.^' Ilgu metę patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

LINKSMŲ KALĖDŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ 1972 METŲ

linki
nariams ir visiems geros valios lietuviamsLIETUVOS VYČIAI

Illinois - Indiana District

« 
$
S 
% 
« 
% 
% 
%

i?

lų giminės — “dinastijos" — 
jeigu čia taip išsireikšti tiktų 
valstybinę — politinę, kultū
rinę, religinę veiklą, santy
kius su užsieniais, karo žygius, 
garsą ir reikšme Europoje ir 
t. t.

Kadangi paskaita buvo ilius
truota ekrane, tai gausus rink
tinės publikos būrys (virš 50 
asmenų), tarsi dalyvaudami 
ekskursijoj, per <80 minučių 
rimtai .susidomėję, 
dr. Sruogienės aiškinimu Ivg 
užburti, jautėsi bekeliaują po 
senovės Lietuvą, aplankę mag
natų Radvilų pilis, rezidencijų 
rūmus, kuriuose, kaip gal nie
kur kitur, matėsi reta praban
ga — auksuoti stogai, net auk
su kaustyti žirgai, auksu ir 
brangakmeniais dabintos ka
rietos. ..

Be daugelio įdomių istori
nių faktų, profesorė čia pasa- 

J°g Petrogrado (dabar Le- 
ningi’ado’Uficmitažo meno ga
lerijoje yra brangiausi seno
vės meno genijų, meno kūri
niai, kurie buvo pagrobti iš 
lietuvių Radvilų pilių rūmų.

Po paskaitos profesorė mie
lai atsakinėjo i klausimus. 
Gerb. prelegentei prof. dr. 
Sruogienei už labai turiningą 
ir Įdomią paskaitą nuošir
džiai dėkojo pats muziejaus

Retėjančių Kūrėjų — 
gretų šeimoje 
ar Naujųjų 1972 
proga, Lietuvos 
Kūrėjų — Sava-

Savanoriu
Šių Kalėdų 

Melu švenčiu 
Kariuomenės 
norių S-gos centro valdyba iš
siuntinėjo skyrių ir grandžių 
valdyboms raštus su švenčiu 
pasveikinimais sąjungos na
riams ir jų šeimoms, linkėda
ma daug laimės ir stiprios svei
katos nepalūžtamam ryžtui 
remti ir aukoti pavergtos Tė
vynės išlaisvinimo darbui, o 
broliams ir sesėms okupuotoje 
Lietuvoje greitą išsilaisvinimą

istorikės!is rusu bolševikų žiaurios ver-
Apgailestaudama pra

ir šių švenčių nesulaukę

Vaclovas Ambraška.
Jonas Jonikas, 

Kuncaitis, Viktoras
Mykolas Liu-

Vy tautas Moras, Jur- 
Antanas Staus-

nesą, 
mirė 
šie s-gos nariai, kūrėjai - sava
noriai :
Jonas čiegis, 
Justinas 
Krisčiunevičius, 
berskis,
gis Miliauskis. 
kas ir Kazys Zdanavičius, ku
rių žemiškieji palaikai palai
doti Australijos, Kanados ir 
J. A. V-bių kapinėse.

Mirusiųjų narių šeimoms ir 
artimiesiems šia proga centro 
valdyba reiškia nuoširdžią 
užuojautą, o sveikiems ir su
laukusiems šių švenčiu linki 
būti vieningais ir pavyzdingais 
lietuvių tautos patriotais, ir ne 
palūžti kovoj iki pergalės už 
Tėvynės laisvę ir nepriklauso
mybe laimėti.

D. ir A. Aleksandravičių 
dukters krikštynos

Gruodžio 12 dieną Hamling 
salėje Įvyko Dolores ir Antano 
Aleksandravičių dukters Kris
tinos Ann krikštynos. Vaišėse 
dalyvių buvo virš šimto. Kū
mais buvo Joann Des Meis ir 
Oskaras Krenartas. Krikšto 
sakramentą suteikė kun. John 
Kuzinskas. Krikšto vaišes iš
kėlė tėvai, Sofija ir Juozas Alek 
sandravičiai ir Bronė bei An
tanas Mikaičiai. Svečių tarpe 
matėsi šių šeimų artimieji gi
minės, draugai, kai kurie net: 
iš Lietuvos laikų geri priete- 
liai, kaip tai Jonas Balčiūnas,! 
kuris karo tarnybos metu bu-! 
vo Juozo Aleksandravičiaus' 
geras draugas, nors aukšles-' 
niu tarnybos laipsniu buvo; 
dar ir jo viršininkas. Daly va-.- 
vo ir darboviečių visų trijų 
šeimų viršininkai — bosai.

Vaišėse visa laika vyravo la
bai gera nuotaika. Puota už
sitęsė iki paryčių. Naujagimės 
tėvas Antanas Aleksandravi
čius yra baigęs aukštuosius 
elektrotechnikos mokslus. Jis 
mokvdamasis visa laika buvo 
garbės sąrašuose. Gera iš
mokslinimą ir išauklėjimą tu
ri ir jo žmona Dolores, ši jau
na šeima reiškiasi ir lietuviš
koje veikloje. Ta jaunos šei
mos laime, sulaukus pirmosios 
dukrelės Kristinos, ypač džiau
giasi abiejų pusių seneliai: So
fija ųr Juozas (Aleksandravi- 
čiai ir Bronė ir Antanas Mikai
čiai. Abi šios šeimos čia. J. 
A. Valstybėse. Čikagoje, yra 
gražiai pasiturinčiai Įsikūru
sios ir nenutolusios nuo mūsų C 
tautiniu kultūriniu reikalu.

A. Vii.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

MARQUETTE PARKE 5 kambarių 
mūrinis. Kabinetų virtuvė. Nauja 
ceramic vonia. Naujas garažas. Gazo 

šilima Sausas rūsys. Nebrangus. 
Tel. PR 8-6916.

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

TRUMPAI

C
\ ' Js.,;
fe. X'?-*. '■ ii-

*

MALONI NUOTAIKA ŽIEMOS ŠVENTĖSE 
— Kalėdose ir geresnė! laimė, sėkmė N. 1972 

metuose telydi visus mano artimus, 
draugus ir pažįstamus

JONAS JANULAITIS,
4520 So. Hermitage Avenue, 

Chicago, Ill. 60609

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

A. G. AUTO REBU1LDERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, Ill. 

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3203% W. 95th St.

GA 4-8654

jtati fa*m

INSVIANCI

State Farm Ere and Casualty Company

LIETUVIŲ PROFESORIŲ
DRAUGIJA AMERIKOJE

šventėms artėjant sveikina tautieti - skaitytoją ir linki jam 
ramios sąžinės ir geros nuotaikos Kalėdų metu, o sėkmės ir ga-
limos laimės 1972 metams.

Geras darbas paskaidrina sielą, ramina sąžine, gerina savi
jautą ir taiso sveikatą. I^ainiingas yra tas, kuris, galėdamas 
artimą paremti, greit teigiamai apsisprendžia ir duoda nedeis- 

| damas. Nes. kas greit padeda. — tas dvigubai gelbsti. Geras 
darbas yra malonus ir naudingas abiem: davėjui ir gavėjui.

lodei, artėjant 50-ties metų sukakčiai nuo pirmojo, tikrai 
lietuviško universiteto Įsteigimo 1922 m. vasario 16 d. jau Lais
voje valstybėje, kviečiame Tamstą maloniai parameti išleidimą 
ilgus amžius išliksiančio ir savo vertės neprarandančio veikalo 
apie tą ir ankstyvesnius Lietuvos universitetus nuo 1579 iki 
1914 metų.

I /.sakant knygą iš anksto, jos prenumerata yra tik 15 dol. 
Už rimtą, apie 9(H) puslapių kietais viršeliais tomą. Knygai ap
leidus rišyklą, jos kaina turės būti pakelta. I’odėl nedelskite ir 
tie, kuriems ir keli doleriai sudaro skirtumą, čekius ar money 
orderius siųskite:

Lietuvių Profesorių Draugija
% Prof. St. Dirmantas
6616 So. Washtenaw
Chicago, III. 60629. U.S.A.

— Casey Petraitis ir Al Sa- 
kanas iš Brighton Parko apy
linkės. studijuoja Wright ko
legijoje ir žaidžia kolegijos fut
bolo komandoje, kuri yra apy
gardos pirmenybių nugalėtoja. 
Jie yra baigę Kelly aukšt. mo
kyklą. kur taip pat buvo geri 
mokiniai ir geri sportininkai. 
Petraitis yra vadinamas “Wright 
kolegijos Diek Butkus".

— Visuomenės veikėja Teo
dora Kuzienė, Veter, gydytojas 
Karolis Avižienis, visuomenės 
veikėja Agota šuopienė ir J. 
ir B. Brazdžioniai labai uoliai 
platina Amerikos Lietuvių Ta
rybos paruoštą peticiją prezi
dentui Nixonui.

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. ~ TEL. VI 7-9327

DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantų Įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

TEL. — 582-7595
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PASTABA: Nemažai užsakytojų, suprasdami knygos reikš
mę mūsų tautos kultūrai ir prestižui, o ir leidėjų, veteranų - pro
fesorių silpną finansini pajėgumą. — dažnokai prie 15 dol. pri
deda aukas nuo 5 iki 60 dolerių (garbės prenumeratoriai čia ne
turimi galvoje: jie mokėjo net iki 250 dol.). Malonėkite pasekt 
tų geradarių pavyzdžiais. Protingas yra tas. kuris moka protin
gai naudoti savo gyvenimo - darbo santaupas.

Ačiū’

— Jurgis Macaitis, El Monte, 
Calif., kartu su kalėdiniais 
sveikinimais nuo savo dukters 
Annos Fuentes, gavo ir dova
nų — Naujienų prenumeratą.

— Joe Balsis, anksčiau bu
vęs Amerikos biliardistu čem
pionas, šeštadienį dalyvavo 
rungtynėse sekančių metų 
čempionatui. Pradžioje rung
tynių jis parodė nuostabų žai
dimą ir visą laiką pirmavo, bet 
paskutiniąsias partijas atida
vė savo oponentui, palikdamas 
vicečempionu. Tą titulą jis tu
rėjo pereitais metais. Rungty
nės buvo matomos televizijoje.

— Z)r. J. Šalna ir jo sūnus Jo
nukas. Grayslake. Ill., uoliai 
platina Amerikos Lietuvių Ta- 

ąjrybos peticiją, kuri bus Įteikta 
Peticijos blan-

Pagarbiai prof. St. Dirmantas
LPDA administratorius

— Gražina Miccvičiūtė. Uni
versal Savings & Loan bendro
vės tarnautoja, praneša, kad 
toje finansinėje Įstaigoje yra 
renkami parašai po Amerikos 
Lietuvių Tarybos paruošta pe
ticija JAV prezidentui Nixonui 
protestuojant dėl Lietuvos 
okupacijos ir nuolatinio žmo
gaus teisių paneigimo okupuo
to krašto gyventojams.

— Ellen Gobis išstatė savo 
kūrybos darbus Beverly ban
ko suruoštoje Meno ir rankdar
bių parodoje. Jos kūriniai ir 
rankdarbiai susilaukė kritikų! 
ir žiūrovų ypatingo dėmesio.Iprez. Nixonui.
Peticijos blankai yra gaunami j kai yra gaunami ALTos raš- 
ALTo raštinėje, 2606 W. 63rd tinėje. 2606 W. 63rd St. Chica- 
St„ Chicago, Ill. 60629. go, Ill. 60620.

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 
mos i metus iš atskiru butų su bal
dais. ’Jaukūs 2 aukštų muro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražus 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia. _ Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 

Į Pilnai Įrengtas beismontas, židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, ssiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh 
ton Parke.

2. PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, ■ : 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ei. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

t? BUTAI ir biznio patalpa
mete Parke. -.1

VALGYKLA su namu ir visais Iren
gimais. Judri vieta.

Įrengtas 
ųžim-

butai

Mar-

2951 WEST 63 STREET 
436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS IVi aukšto mūr.,-alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke.' $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobilių mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.
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